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Resumo 

 

 
Esse trabalho é uma proposta pedagógica e interdisciplinar com foco no 
ensino. Onde através da oferta do curso de formação inicial e continuada 
EAD para professores tem como objetivo discutir a inovação no ensino, 
pesquisa e extensão. Espera-se que com essa iniciativa empreendedora, 
o olhar do educador seja ampliado para uma perspectiva do ensino 
criativo e vinculado à pesquisa e extensão, além desse ponto, espera-se 
também que as experiências entre os docentes sejam compartilhadas e 
através desse novo olhar os docentes se fortaleçam para tornar suas 
aulas mais atrativas e dinâmicas. 
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Introdução 

 
Esse trabalho de conclusão de curso é uma produção científica e 

acadêmica para obtenção do grau de especialista em educação 

empreendedora. A proposta será apresentar um curso de educação 

empreendedora voltado para professores do ensino básico, técnico e 

tecnológico da rede federal de ensino. 

A metodologia adotada será baseada na construção de um projeto 

de curso que vise apresentar ao corpo docente uma nova abordagem 

didática no ensino técnico da rede federal de ensino do estado do 

Maranhão. Para isso, serão utilizadas as resoluções e normativas legais 

dos planos de curso de formação inicial e continuada das redes federais 

de ensino, com o intuito de elaborar um projeto de curso que atenda às 

normas da LDB e das normativas dos Institutos Federais de Ensino. 

De acordo com o guia Pronatec de Cursos FIC, formação inicial e 

continuada, a formação profissional e tecnológica poderá ser de curta 

duração. De acordo com a a resolução n° 47, 18 de setembro de 2015, 

CONSUP1 2015, que dispõe sobre a política de programas e projetos de 

extensão do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão, a 

carga horária de um curso FIC em 160h é caracterizado como curso de 

formação inicial e acima de 160 h um curso de formação continuada. 

Esse programa faz parte da estratégia do governo federal de levar 

educação profissional para os diversos segmentos da sociedade, e formar 

mão de obra que atenda às especificidades locais. 

De acordo com o eixo apoio educacional, o curso agente de 

projetos sociais seria um curso norteador para a formação de profissionais 

que atuam na área de educação e que desejam inovar suas atividades 

com pesquisa e extensão, contribuindo assim para o desenvolvimento 

econômico e social das cidades onde atuam. 

 
 
 
 

 
1 
CONSUP: Conselho Superior. 
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Justificativa 

 
O ensino técnico vivenciou uma expansão, que iniciou em 2003 e 

foi até 2016, essa expansão foi resultado de uma agenda política do 

governo que teve como objetivo levar a educação profissional e 

tecnológica a todo território brasileiro. (MEC, 2016) 

Essa política pública no eixo tecnológico e educacional visa atender 

ao crescimento do país, preparando assim a mão de obra local, o que 

supostamente reduziria os índices de desemprego e elevaria aos índices 

de desenvolvimento do país no futuro. 

Em 2016 existiam 38 institutos federais, presentes em todos os 

estados da federação, ofertando diversos cursos da educação básica, 

técnica e tecnológica, além de cursos de pós graduação. (IFMA, 2016) 

Esse processo de expansão da rede federal foi realizado de forma que 

desenvolvesse os polos, as cidades  médias, e cidades  menores 

brasileiras. No estado do Maranhão, em 2016 existiam 26 campi, entre 

campus avançados  e campus. Os campi já possuem autonomia 

administrativa e financeira, e os campi avançados são subordinados à 

reitoria, e não possuem autonomia administrativa e financeira (MEC, 

2016). 

A importância de ofertar um curso de capacitação para professores 

da rede federal no Maranhão está em pensar novos métodos de ensino e 

aprendizagem para o discente, visando assim reduzir o número de 

evasão. Essa evasão no campus avançado de Carolina, por exemplo, já 

chega à 50% das matrículas, algo preocupante, principalmente, para um 

campus que ainda se encontra em fase inicial. A principal dificuldade entre 

os docentes nesse processo é “encantar” seus alunos, ou despertar os 

discentes para que permaneçam nos cursos e se interessem por outros 

novos.. 

Quando se analisa o perfil dos docentes, 30% são professores 

bacharéis, sem experiência na área de educação básica, técnica ou 

tecnológica, e com experiência em graduação e pós graduação, e 70% 

são licenciados. A grande dificuldade é atrair a atenção dos alunos, uma 

vez que os docentes possuem dificuldades em utilizar os recursos 
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tecnológicos, ou mesmo não os utilizam, causando conflitos de atenção 

em sala de aula. Os alunos muitas vezes utilizam as redes sociais de 

forma indevida, dispersando a atenção em sala de aula, causando 

desmotivação e desinteresse ao ensino. Outro ponto é a falta de  

conexão, em algumas disciplinas, entre a teoria e a prática. 

Portanto, a escolha do trabalho para produzir o planejamento de um 

curso inovador está justificada pela necessidade do corpo docente, que 

muitas vezes fica sem orientação nesse sentido, em motivar seus alunos, 

além de ser criativo para planejar aulas interessantes e aplicadas à 

realidade dos alunos e da comunidade que presta o serviço público. 

A escolha desse tema está diretamente relacionada com as 

atividades de ensino desenvolvidas na rede federal de ensino, onde foi 

observada uma carência de troca de metodologias, didáticas e 

aprendizagem para os professores. Dessa forma, esse curso de educação 

empreendedora para docentes irá contribuir no desenvolvimento e 

aplicação de melhores práticas e melhor desempenho na aprendizagem 

dos alunos. 

Através desse curso será possível repensar e construir novos 

métodos de ensino, ultrapassando o convencional, da aula expositiva, e 

criando oportunidades dos alunos aplicarem o conteúdo teórico ao prático. 

O curso de extensão Educação Empreendedora e Inovação 

na Escola será de 200h, onde o professor através das disciplinas de 

empreendedorismo e construção de projetos será desafiado à inovar 

em sala de aula com os alunos, incluindo projetos de pesquisa e 

extensão na construção da cidadania dos discentes e do olhar mais 

prático do ensino e aprendizagem curricular. O curso será ofertado em 

1 módulo, envolvendo as disciplinas a seguir: didática e metodologia 

ao ensino, princípios de empreendedorismo à prática educacional, 

inovação na educação do ensino técnico, gestão de pessoas, 

elaboração de projetos sociais, psicologia educacional, planejamento 

estratégico, prática de pesquisa e extensão, elaboração de TCC, 

desenvolvimento sustentável em projetos. 

. 
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Problematização 
 

A elaboração de um plano de curso tem como objetivo o 

ordenamento do planejamento das atividades de ensino. De acordo com a 

LDB-Lei de diretrizes e bases, para cada eixo tecnológico é exigido um 

quantitativo de horas letivas e programáticas que visem a formação do 

aluno. Essa exigência se faz com a finalidade de desenvolver habilidades 

e competências do discente frente ao mercado de trabalho e ao exercício 

de sua profissão. 

A discussão aqui apresentada está na elaboração de um curso de 

formação inicial e continuada para professores. Esse curso tem como 

objetivo atender necessidades didáticas e pedagógicas para a construção 

didática de uma nova forma de ensino. Dessa forma, é importante 

ressaltar que não se trata de um curso com uma visão linear, que tem uma 

“receita pronta” para ser aplicada. O objetivo do curso está voltado para o 

estímulo de novas discussões sobre a metodologia e a didática em sala de 

aula para professores do ensino técnico na área da educação 

empreendedora. 

A partir dessa concepção, o curso tem como um dos pilares o 

diálogo e a troca de experiências dos docentes frente aos desafios no 

ensino e aprendizagem para os discentes. No contexto atual, a educação 

profissional, a educação básica, técnica e tecnológica, além de nível 

superior está enfrentando uma crise, onde a forma convencional de ensino 

não é mais eficaz. E em que sentindo? Essa afirmativa é comprovada pelo 

alto índice de alunos que entram nas faculdades com déficit de leitura e 

escrita. O aluno que passa pela educação básica, técnica e tecnológica 

não consegue refletir, analisar, relacionar, não consegue estabelecer um 

pensamento crítico. E é com base nessa problemática que será pensado o 

curso para professores em educação empreendedora. 
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Capítulo I: Referencial teórico 

 
De acordo com Brose, (2010), o perfil empreendedor do profissional 

em educação transcende a reprodução de conhecimentos e o repasse de 

teorias desvinculadas à realidade dos discentes ou ao contexto envolvido 

na construção de saberes, competências e habilidades. 

E refletir através desse perfil, a conjuntura do mercado de trabalho, 

aplicada da teoria a prática é um diferencial, onde o discente visualiza a 

importância das disciplinas relacionadas na sua matriz curricular, com 

aplicabilidade ao mundo do trabalho e ao empreendedorismo. 

Primeiramente, é importante ressaltar que o conceito de 

empreendedor definido aqui, não é o de dono do negócio apenas. E sim, 

aquele profissional criativo que produz alternativas diversas para um 

mundo em constante mudança. Nesse sentido, a trajetória dos diversos 

perfis profissionais construídos ao longo do tempo. (COSTA, 2016, p17). 

Na década de 1980, o assalariado como concursado público estava 

com a vida “ganha”, de acordo com a visão da época. Como o mundo do 

trabalho está em constante transformação, na década de 90 o sonho seria 

trabalhar em uma grande empresa multinacional e trilhar uma elevada 

trajetória profissional. Atualmente, a economia e o mundo do trabalho 

sofreram mudanças significativas. (COSTA, 2016, p. 4). 

A revolução tecnológica modifica as relações de trabalho, onde o 

homem que faz serviços automáticos é substituído por máquinas e há a 

simplificação de processos. Há o exemplo dos bancos, onde tecnologias 

como caixas eletrônicos e internet substituíram o número elevado de 

caixas convencionais. No entanto, cabe aqui observar que a tecnologia 

não substituiu totalmente o homem, que desempenha papel fundamental, 

nas ocorrências, como erros cometidos pelas máquinas. Outro exemplo é 

o atendimento virtual realizado por máquinas; esse não substituiu o 

atendimento realizado por homens, inclusive a preferência dos clientes é 

pelo atendimento humanizado. (COSTA, 2016) 
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Nessa perspectiva, a tecnologia veio auxiliar o homem e não 

substituí-lo. As inovações tecnológicas são facilitadores para um 

contingente populacional crescente, onde a demanda de serviços não 

seria suprida apenas pelo trabalho humano (ALMEIDA, 2016, p13). 

É fato que os trabalhos que as máquinas desempenham tornaram o 

tempo do homem mais livre e mais simplificado, a produtividade 

aumentou, e a necessidade de mais mão de obra para a mesma tarefa foi 

substituída pela tecnologia. E o que foi feito com essa mão de obra 

excluída nesse processo? 

A essa pergunta, tem-se a afirmativa que novos segmentos e nichos de 

mercado foram criados. Hoje o homem está inserido na perspectiva 

empreendedora, mercado incentivado por políticas públicas através de 

ações do governo, faculdades, SEBRAE, entre outros. (ALMEIDA, 2016, 

p23). 

Mas a construção desse empreendedor exige um perfil para o seu 

sucesso e seu fortalecimento, entre essas características estão: 

A auto-confiança, a automotivação, comunicação, criatividade, energia, 

flexibilidade, iniciativa, integridade, liderança, negociação, perseverança, 

persuasão, planejamento, relacionamento interpessoal, resistência a 

frustração e resiliência.(ALMEIDA, 2016, p. 24). 

Dessa forma, o ser humano está em busca constante de se superar 

a cada dia; a mesmice e a estagnação são os dois fatores que mais 

afetam as pessoas insatisfeitas com o seu trabalho atual. O ser humano, 

no mundo atual, não aceita mais a acomodação e a inércia no ambiente 

de trabalho. (ALMEIDA, 2016). 

 

 

Empreendedorismo como componente curricular: 
 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, conforme, Portaria MEC 

n° 790, 2016, para a área de ciências humanas do ensino médio, dentre 

os objetivos gerais especificados estão: 

 Entender a sociedade como fruto da ação que se faz e refaz 

historicamente. 
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 Compreender a relação entre sociedade e natureza como processo 

criador e transformador do espaço ocupado por homens e 

mulheres, entendidos como produtos do mesmo processo. 

 E realizar experiências de socialização e de vida em coletividade. 

 
Diante de tais objetivos e, em acordo ao processo educativo crítico, 

criador e transformador do espaço, incluindo o sujeito como agente dessa 

transformação, faz-se necessária a inclusão do empreendedorismo, da 

educação empreendedora e da disciplina de economia nos objetivos da 

Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, técnico e tecnológico. 

A justificativa principal para a inclusão do empreendedorismo e da 

educação empreendedora principalmente no ensino médio e tecnológico 

está na mudança do perfil do educando e discente no processo de 

aprendizagem. A proposta está em construir profissionais e cidadãos 

autores de suas escolhas, com autonomia tanto intelectual como 

profissional, além de despertar sujeitos mais críticos da realidade social 

que, diante dessa realidade, sejam autores da mudança da sua história e 

da história da sua comunidade. 

A educação empreendedora e o empreendedorismo aqui propostos 

não são uma mera reprodução ou “receita de bolo” do que deveria ser 

feito para ser o dono do seu negócio, vai além desse conceito. A principal 

diretriz está no pensamento crítico da realidade que o cerca, e diante das 

opções desta, o indivíduo será mais capaz de tomar decisões do seu 

cotidiano. (FRANCO, 2008). 

Nesse contexto, o ensino e aprendizagem do empreendedorismo têm 

como proposta o processo de educação inovador com a inclusão da teoria 

e da prática. A prática para o docente poderá ser livre; no entanto, deverá 

conter elementos da pesquisa incluindo principalmente a escolha de temas 

da realidade local do discente. (FRANCO, 2008) 

A prática e as aulas no contexto da realidade local dão ao aluno um 

senso mais criativo e aplicável quanto aos objetivos da disciplina em 

estudo. As disciplinas envolvendo o empreendedorismo e a educação 

empreendedora deverão conter o ensino interdisciplinar com referência à 

construção dos conceitos através da história, da economia e do meio 
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ambiente, além de despertar para o entendimento do papel do discente no 

mundo e como o mesmo poderá contribuir para o desenvolvimento mais 

sustentável da sua região. Tornando-o mais ativo e agente nesse 

processo transformador. (FRANCO, 2008). 

A história já se faz presente na base comum curricular do ensino 

médio, técnico e tecnológico, agora também se faz necessária a inclusão 

da ciência econômica no processo de aprendizagem. O que tem como 

objetivo principal elucidar os processos produtivos, as tomadas de 

decisões e o cenário interno e externo das empresas. Essa visão mais 

abrangente e específica do contexto econômico é fundamental para que 

esse discente possa construir empreendimentos e atitudes mais assertivas 

no mundo profissional. 

O sucesso da sua ideia empreendedora deverá conter o 

entendimento mais claro da realidade local e global que o cerca. E as 

decisões a serem tomadas deverão conter os ensinamentos da teoria 

econômica para uma maior elucidação. A importância da teoria econômica 

no ensino médio, técnico e tecnológico está também associada aos 

princípios econômicos, como tomada de decisões, do entendimento de 

como as pessoas fazem suas escolhas, custo de oportunidade, e do 

comportamento humano diante das escolhas da vida (MELO, 2016). 

Esses princípios são necessários para a construção de um ser mais 

agente e lúcido quanto às decisões tomadas. A consciência de que não 

existe “almoço grátis”, ou seja, nada é de graça, se alguém recebe algum 

benefício, outros estão pagando por isso. O que tem como objetivo 

despertar nos discentes a consciência de suas ações e das escolhas com 

que se depara no decorrer da sua trajetória profissional e pessoal. 

(VASCONCELOS, 2012) 

A inclusão da economia e empreendedorismo como componente 

curricular do curso também está em acordo e justificado com o 

entendimento das relações de produção e consumo, e no entendimento 

das causas e consequências de desigualdades sociais, que é um dos 

objetivos da base curricular. (VASCONCELOS, 2012). 
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Diante de tais argumentos é importante destacar a fala do 

economista Beluzzo, ao fazer uma reflexão sobre o processo de inovador 

de ensino e aprendizagem aqui proposto: 

“Trate de conseguir boa educação ou será um dos derrotados 

pela marcha do progresso”. Este é o desafio que os senhores 

do mundo lançam aos que lutam por bons empregos. Seria 

estúpido negar o papel da educação enquanto instrumento da 

qualificação técnica da mão de obra. Mas os últimos estudos 

internacionais sobre emprego, produtividade e distribuição de 

renda mostram o óbvio: a boa educação é incapaz de 

responder aos problemas criados pelos choques negativos 

que vulneram as economias contemporâneas. [...] 

A visão simplória e simplista da educação obscurece a 

tragédia cultural que ronda o Terceiro Milênio. A 

especialização e a “tecnificação” crescentes despejam no 

mercado, aqui e no mundo, um exército de subjetividades 

mutiladas, qualificadas sim, mas incapazes de compreender o 

mundo em que vivem. Os argumentos da razão técnica 

dissimulam a pauperização das mentalidades e o massacre 

da capacidade crítica” (BELL UZZO, 2012, s/p.). 

 
 

Esses são alguns dos argumentos para a transformação e 

construção de cidadãos e profissionais com o perfil mais criativo, 

independente e autores da sua própria história. 

 
Os desafios do empreendedor ou da educação empreendedora 

 

O empreendedor escolhido para objeto de análise é o professor que 

atua no ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal do 

Maranhão. Primeiramente será realizada a caracterização desse 

empreendedor da educação, como um profissional da educação que se 

preocupa em inovar, através da complementação das aulas práticas com 

as aulas teóricas. E nesse sentido busca aprimorar a aprendizagem 

através de novas técnicas de ensino e aprendizagem. 

O primeiro ponto a ser colocado está na identificação do desafio ou 

problema enfrentado por esse profissional, que é professor do curso 

técnico e profissional da rede federal. 

O desafio desse profissional está em aplicar com sucesso e 

construir uma aprendizagem inovadora, através das práticas 

empreendedoras de ensino. O objetivo principal desse empreendedor, 

servidor da administração pública, e que portanto, está classificado como 
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empreendedor, está classificado como “intraempreendedor, ou seja, um 

empreendedor dentro de um contexto organizacional. (COSTA, 2016) 

O problema a ser enfrentado pelo intraempreendedor acima 

identificado está na mobilização dos colegas e também dos discentes para 

a mudança no modelo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, através 

de estudos orientados, como especialização em educação empreendedora 

ofertada pelo SEBRAE Nacional e PUC RJ, e através de novas técnicas 

como o modelo Finlandês de ensino. A nova proposta será pautada na 

construção do conhecimento, a partir das necessidades individuais de 

cada aluno, ou da realidade contextualizada. A contextualização do 

desafio enfrentado está também na implantação do IFMA no estado do 

Maranhão (COSTA, 2016, 6pg). 

O desafio a ser estudado pelo empreendedor professor está em 

tornar as aulas mais criativas, com poucos recursos materiais, onde o 

professor irá orientar aos alunos desenvolver um trabalho de intervenção 

na comunidade onde moram. O trabalho será despertar, incentivar e 

orientar esses alunos e futuros técnicos a serem empreendedores sociais. 

Segundo Costa, ( 2016), a definição de empreendedor social é 

aquele que trabalha com projetos sociais, dentro ou não de uma 

organização, e que têm fins sociais e lucrativos, isto é, trabalham com 

mecanismos de mercado para enfrentarem problemas socioambientais. 

De acordo com a teoria de conteúdo, o gerenciamento de pessoas 

poderá ser dado através dos diversos enfoques motivacionais. Através 

dessa teoria, a motivação deverá ser conduzida pelo atendimento de 

necessidades individuais e coletivas, que são classificadas em fisiológicas, 

segurança, sociais, estima e de auto-realização (BARRETO, 2017). 

As necessidades estimuladas nesse projeto são sociais, estima e 

de auto realização, onde o discente terá autonomia e poder para realizar 

projetos de extensão nas diversas áreas do conhecimento, com temas 

transversais e correlatos entre as componentes curriculares. (BARRETO, 

2017). 

O método utilizado será com base na confiança e elevação da auto- 

estima dos estudantes, que tem o objetivo de desenvolver e aplicar o 
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projeto de extensão na comunidade local, modificando assim a realidade 

onde vivem. (BARRETO, 2017). 

A motivação e provocação utilizada nesse processo pelos 

educadores e professores na teoria de conteúdo serão sociais, onde será 

trabalhada a satisfação no trabalho, a partir da amizade dos colegas, e 

interação com clientes, que nesse caso específico, se tratam de parceiros 

e público alvo. Também serão trabalhados a auto-estima, através do 

reconhecimento, atribuição e delegação de responsabilidades, e a auto 

realização, através de trabalhos desafiadores, diversidade, autonomia, 

participação nas decisões e crescimento pessoal. (BARRETO, 2016, p18). 

A autonomia também será dada ao discente, como motivação para 

o mesmo alcançar a criatividade e a percepção de que a transformação da 

realidade social e da ciência é alcançada através do diálogo entre as 

disciplinas e da interdisciplinaridade. De acordo com a teoria do processo, 

essa será trabalhada através da transferência de autonomia aos 

discentes. (FRANCO, 2008) 

 
Processo através do qual o comportamento é ativado, 

dirigido, mantido e encerrado. Portanto, o ambiente 

externo, os gestos, as forças externas às pessoas são 

importantes agentes de Motivação. Estas teorias partem 

do princípio de que as pessoas decidem por si só se 

realizam, ou não, uma tarefa. Se o funcionário percebe 

que o alto nível de desempenho pode leva-lo a alcançar 

suas metas pessoais, vai se esforçar para atingi-lo e até 

superá-lo. Caso contrário, se perceber que a 

probabilidade de alcançá-lo não condiz com o esforço 

despendido, seu desempenho vai cair (BARRETO, 2016, 

p. 26). 

 
 

A partir dessa proposta e da teoria do processo, o papel do 

professor será motivar os alunos, orientá-los, elevar sua auto-estima, para 

que os discentes deem o melhor de si, através do comprometimento e do 

seu empenho.(BARRETO, 2016, p. 25). 

Outra forma de motivação na orientação dos alunos será a partir da 

teoria das recompensas, onde o discente será recompensado ou “punido”. 

A recompensa será realizada através da escolha dos melhores trabalhos 
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para a confecção de cartilhas e publicação do trabalho em artigo científico, 

ou encontro científico. A punição será através da correção de 

comportamentos que venham a ser identificados, e que atrapalhem a 

dinâmica do trabalho em grupo. (BARRETO, 2016, p. 35). 

 

 
Dificuldades a serem superadas: 

 

Diante das situações problemas colocadas por alguns docentes do 

ensino técnico da rede federal de ensino, esse texto foi elaborado para 

propor possíveis soluções desses problemas identificados pelos docentes. 

A discussão aqui está sobre a modalidade do curso no formato semi 

presencial ou a distância. 

O primeiro problema que foi identificado foi a questão do tempo, 

utilizando a metodologia quantitativa, onde mais de 50% dos professores 

identificaram como um ponto a ser discutido e melhorado. A administração 

do tempo, poderia ser solucionada, ou até mesmo otimizada, através de 

recursos como debates, através de uma discussão realizada de forma 

telepresencial. 

Através das atividades desenvolvidas ao longo do curso, o trabalho 

em grupo, e de forma telepresencial será muito importante e significativo, 

pois os integrantes do curso trocaram informações, vivencias, entre outras 

experiências profissionais. Acredita-se que dessa forma, será mais 

produtivo a construção do conhecimento ou de algum projeto que poderia 

ser articulado de forma integrada e participativa. Os encontros presenciais 

poderão ser também de 2 dias ao longo de cada componente curricular. 

Outra situação problema foi a aplicação, onde foi colocada a 

percepção e possível proposição de melhoria. O trabalho em projetos 

reais que possam ser viabilizados em cada instituição envolvida é salutar 

e importante, quanto a importância de cada instituição representada pelos 

professores estudantes envolvidos no curso FIC educação 

empreendedora e inovação nas escolas. 

Portanto, utilizando a metodologia, pesquisa quantitativa, 

qualitativa, participação e pesquisa ação para o desenvolvimento local, 
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cada professor estudante poderia aplicar os conhecimento desenvolvidos 

ao longo do curso, através de projetos de extensão, envolvendo, 

identificando os atores sociais envolvidos, além de envolver os alunos das 

instituições envolvidas para o desenvolvimento e organização de 

associações, entre outras organizações, a fim de proporcionar o 

desenvolvimento local da cidade onde cada professor estudante 

atua.(MELLO, 2016, p15). 

E aqui, como exemplo explicativo, entende-se metodologia 

quantitativa, aquela onde será quantificado o número de pessoas, ou 

artesão locais que produzem um artesanato local, a pesquisa qualitativa, 

por exemplo, seria efetivada através de questionários aplicados, com o 

intuito de perceber as dificuldades de organização entre os artesãos 

envolvidos, a participação entraria com o professor estudante, 

organizando os espaços, e organizando a confiança dentro das 

associações, no intuito que todos cooperem entre si (MELO, 2016, p. 12). 

E a pesquisa ação, para o desenvolvimento local, partiria 

inicialmente de um diagnóstico local desse segmento de artesanato, por 

exemplo, e depois o fortalecimento de associações para chegar na 

construção de incubadora de empresas, criando assim um arranjo 

institucional, entre os atores locais, como artesãos, rede hoteleira e 

pousadas, empresas locais, o SEBRAE e a rede IF seriam importantes 

atores e parceiros desse processo, que contribuiria para o fortalecimento 

desse setor, auxiliando no crescimento e desenvolvimento local e 

econômico.(MELO, 2016, p12). 

Outro ponto problema foi o conteúdo, que se mostrou frágil, 

portanto a proposição de solução seria uma quantidade maior de 

conhecimento teórico aliado ao prático, com propostas de aplicação em 

sala de aula, como dinâmicas entre outros métodos de aprendizagem. 

Pensando nisso, as aulas terão uma metodologia diferenciada com 50% 

teoria, 50% prática, incluindo dinâmicas para aplicação em sala de aula. 

(FRANCO, 2008). 

Ainda sobre o desenvolvimento local e a pesquisa ação, a 

importância da pesquisa, onde o pesquisador é autor e um processo ativo 

na pesquisa é algo inovador, com importante desempenho de mudança na 
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sociedade e na construção de novas tecnologias. Nesse sentido, os 

projetos de extensão, que através da condução da pesquisa ação 

organiza os atores sociais envolvidos, e através de um diagnóstico prévio, 

desenvolve um novo olhar para o desenvolvimento do negocio, ou a sua 

organização são caminhos promissores para a atuação das instituições  

de ensino no Brasil. Onde visam não apenas apontar problemas, mas 

também apontar soluções e aplicá-las, através do compromisso social e 

do desenvolvimento local. (MELO, 2016, p17). 

 

 
Capítulo II: Organização Curricular e Plano Pedagógico 

 
A organização curricular do Curso Inovação em Educação 

observa as determinações legais presentes nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional, aperfeiçoamento e 

capacitação para cursos FIC (formação inicial e continuada), nos 

Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional, no 

Decreto 5.154/2004. 

A organização do curso está estruturada na matriz curricular 

constituída por componentes curriculares voltados para uma 

compreensão crítica da interação entre pesquisa, ensino e extensão 

aplicadas ao mercado de trabalho e disciplinas específicas da área da 

Administração, gestão de pessoas e inovação. Além do 

desenvolvimento de projetos de extensão voltados para o olhar do 

desenvolvimento sustentável da região, onde o docente atua. 

De acordo com a resolução n° 47, 18 de setembro de 2015, 

CONSUP 2015, que dispõe sobre a política de programas e projetos 

de extensão do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do 

Maranhão, e de acordo com o artigo 2°, os princípios que regem e 

caracterizam um curso de extensão são: 

 A participação de discentes, docentes, servidores e 

comunidades na prática de extensão. 
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 A indissociabilidade entre pesquisa, ensino e 

extensão. 

 O cumprimento das metas do plano de 

desenvolvimento institucional (PDI). 

 A inclusão social e promoção ao desenvolvimento 

sustentável. 

 A garantia da democratização e qualidade nas ações 

de extensão. 

 A interação no mundo do trabalho e em diversos 

segmentos sociais. 

 A divulgação ampla, através de editais de extensão. 
 

Além desses princípios os objetivos norteadores das ações 

de extensão são: 

 Proporcionar a formação integral, através do 

desenvolvimento da sensibilização social, da 

solidariedade e da integração com a comunidade; 

 Despertar a prática extensionista, incentivando 

talentos potenciais; 

 Proporcionar conhecimentos metodológicos, através 

de vivências de práticas formativas; 

 Desenvolver espírito crítico, criativo e participativo; 
 

 Estimular o desenvolvimento da criatividade e 

desenvolvimento de saberes; 

 Estimular o desenvolvimento sustentável das ações. 

 

 
De acordo com esses pontos que regem os cursos FIC e as 

ações de extensão o principal objetivo do curso está em discutir, 

compartilhar e desenvolver habilidades para a melhoria didática em 
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sala de aula, resultando assim em melhorias para o ensino e 

aprendizagem aos discentes. 

A importância dessa ação está em comtemplar os princípios 

norteadores dos projetos de extensão, pois envolverá a comunidade 

acadêmica, a princípio os docentes do Instituto Federal do Maranhão. 

O formato do curso será na modalidade EAD educação a distância e 

modalidade semi presencial, o que torna mais viável para a ampliação 

do curso a outros campis e públicos da área de educação. 

A quantidade de vagas será de 100 vagas, com o corpo 

docente de 5 profissionais da área, sendo: 1 pedagogo, 1 

administrador, 1 sociólogo, 1 economista, 1 professor de artes e 

filosofia. Esses profissionais irão compor o corpo docente do curso, 

que terá um total de 200h, essas horas serão divididas em 10 

componentes curriculares, com cada componente curricular com 20h 

aula, que são as disciplinas: didática e metodologia ao ensino, 

princípios de empreendedorismo à prática educacional, inovação na 

educação do ensino técnico, gestão de pessoas, elaboração de 

projetos sociais, psicologia educacional, planejamento estratégico, 

prática de pesquisa e extensão, elaboração de TCC, desenvolvimento 

sustentável em projetos. 

 
Capítulo III: Matriz curricular 

O Curso Ead em Educação Empreendedora e Inovação nas 

Escolas está organizado em regime modular semestral, com uma 

carga horária de componentes curriculares de 200 horas, distribuídas 

em 03 (três) meses. A tabela a seguir descreve a matriz curricular do 

curso proposto. 

 

MÓDULO I CH 

Didática e metodologia ao ensino 20 

Princípios do empreendedorismo à prática educacional 20 

Inovação na educação do ensino técnico 20 

Elaboração de projetos sociais 20 

Psicologia educacional 20 

Práticas de pesquisa e extensão 20 
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Desenvolvimento Sustentável de projetos 20 

Gestão de Pessoas 20 

Planejamento Estratégico 20 

Elaboração de TCC 20 

SUBTOTAL 200 

 
 
 

 

Ementário: 

 

Componentes Curriculares do Módulo : 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Didática e Metodologia ao ensino 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 1 

Conhecer e analisar métodos de ensino e aprendizagem. 

Conhecer métodos de avaliação de aprendizagem. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

Discutir uma abordagem sistêmica do processo ensino -aprendizagem, 
analisar os elementos que compõem o sistema. Descrever modelos de 
ensino-aprendizagem. Enfatizar a metodologia do ensino, as estratégias 
individuais e em grupo de aprendizagem. Refletir sobre a avaliação da 
aprendizagem. Fornecer ferramentas para elaboração de planos de 
disciplina e de aula. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos; ALVES, Leonir Pessate 
(Orgs.). Processos de ensinagem na universidade: pressupostos para as 
estratégias de trabalho em aula. Joinville: Univille, 2004. 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1991. 
MARIN, Alda Junqueira (Coord.). Didática e trabalho docente. 2ª Ed. 
Araraquara: 
JM Editora, 2005. 
PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. 
Docência no ensino superior. Vol. 1. São Paulo: Cortez, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

VASCONCELOS, Celso dos Santos. Construção do conhecimento em 
sala de aula.13ª ed. São Paulo: Libertad, 2002. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A prática pedagógica do professor de 
didática. 6ª Ed. Campinas: Papirus, 198 
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COMPONENTE CURRICULAR: Princípios do Empreendedorismo Aplicado 

à Prática Educacional 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 1 

 Compreender os conceitos de inovação, competitividade, 

empreendedorismo, sustentabilidade e mercado. 

 Analisar as forças e fraquezas do mercado. 

 Relacionar o empreendedorismo e inovação à prática educacional. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

Inovação de negócio, competitividade e sustentabilidade. 
Análise 
das forças de mercado. Inteligência competitiva e de mercado. 
Empreendedorismo inovador sustentável 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Tolotti, Marcia. Cavalcanti, G. Empreendedorismo: decolando para o 

futuro. RJ. Elsevier: Sebrae, 2011 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Bazerman. M. Processo decisório: para cursos de administração e 

economia. 5 ed. RJ. Campus Elsevier, 2004. 

Covey, S. R. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. 32. Ed. RJ. 

Best Seller, 2008. 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Inovação na Educação do Ensino Técnico 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 1 

Refletir sobre processos inovadores na educação. 

Compartilhar experiências vividas na construção de saberes, 

competências e habilidades. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

Ideia de inovação na política de educação profissional, compartilhar 

informações, criar identidades e construir memórias, reconstruir conceitos: 

relatos de experiências inovadoras. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAMARGO, Célia. Experiências inovadoras de educação profissional: 
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COMPONENTE CURRICULAR: Gestão de Pessoas 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 1 

 Identificar e aplicar os conceitos de gestão de pessoas nas 
organizações contemporâneas; 

 Compreender a influência das características psicossociais no 
comportamento humano; 

 compreender a dinâmica das relações no trabalho e sua repercussão 
sobre as pessoas, os grupos e as organizações; 

 relacionar os fatores motivacionais inerentes às relações no trabalho e 
os diferentes tipos de liderança; 

 aplicar os conhecimentos acerca do conteúdo na prática profissional. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

A gestão de pessoas no contexto atual. Gestão de pessoas e os 

subsistemas: recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 

avaliação de período de experiência, avaliação de desempenho, 

remuneração e benefícios. Desligamento de pessoal. Cultura e mudança 

organizacional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITENCOURT, Claudia. Gestão contemporânea de pessoas. Bookman 

Companhia, 2010. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. Campus, 

2009. 

GOULART, Íris Barbosa e VIEIRA, Adriane. Identidade e subjetividade na 

gestão de pessoas. Curitiba: Juruá Editora, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEMO, Gisela. Políticas de gestão de pessoas nas organizações. Atlas, 

2010. 

FERREIRA, Maria da Conceição; ARAÚJO, Ana Lúcia Gomes Wanderley; 

AGUIAR, Ademar Rodrigues de. Gestão de pessoas – uma construção 

coletiva. 2008. 

MASCARENHAS, André Ofenhejm; VASCONCELOS, Flavio Carvalho de. 

Tecnologia na gestão de pessoas. Thomson Pioneira, 2004. 

memória em construção de experiência inovadora na qualificação do 

trabalhador. SP, UNESP, 2002. 



27 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RIBEIRO, Marcelo Afonso. Psicologia e Gestão de pessoas – reflexões 

críticas. Vetor, 2009. 

SIQUEIRA, Marcus Vinicius Soares. Gestão de pessoas e discurso 

organizacional. Curitiba: Juruá Editora, 2009. 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Elaboração de Projetos 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 1 

 Analisar os diversos métodos de elaboração e execução de 
projetos, de extensão e pesquisa. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

Aspectos específicos do processo de elaboração de projetos, eixos e 

características de projetos, dimensões de projetos, estruturação de 

projetos, implementação de projetos, projetos de extensão e projetos de 

pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LUCK, H. Metodologia de Projetos, uma ferramenta de planejamento e 

gestão. Editora Vozes, RJ. 2009. 

COMPONENTE CURRICULAR: Psicologia Educacional 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 1 

 Compreender o sujeito enquanto figura ativa do processo de 
aprendizagem. 

 Compreender a construção social do sujeito. 

 Compreender a psicologia do desenvolvimento, aprendizagem na 
educação. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

Construção social do sujeito, psicologia do desenvolvimento, psicologia da 

aprendizagem, psicologia na educação, o desenvolvimento as sensação, 

da percepção e da imaginação, o desenvolvimento linguístico, a 

concepção interacionista na escola, projetos de investigação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DAVIS, Cláudia, Psicologia na Educação. SP, Cortez 2 ed. Ver. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARRAHER, T. N. (org) et. Al. Aprender pensando. Contribuições da 

psicologia cognitiva para a educação. 2 ed. Petrópolis. Vozes, 1986. 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: planejamento estratégico 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 1 

 

Compreender os conceitos de estratégia e a análise ambiental; 

Conhecer os tipos de estratégias e a dinâmica dos contextos estratégicos; 

Compreender os conceitos referentes à elaboração de planejamento 

estratégico. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

Conceitos de planejamento estratégico. Metodologia de elaboração e 

implementação do planejamento estratégico. Diagnóstico estratégico. 

Missão da empresa. Objetivos e desafios empresariais. Estratégias 

empresariais. Controle e avaliação do planejamento estratégico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação: Balanced 

Scorecard. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Mapas estratégicos – Balanced 

Scorecard: convertendo ativos intangíveis em resultados tangíveis. 6ª ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

LUECKE, R. Estratégia. Harvard Business Essentials. 1. ed. Record, 

2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Organização Orientada para a 

Estratégia: como as empresas que adotam o Balanced Scorecard 

prosperam no novo ambiente de negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Alinhamento: utilizando o Balanced 

Scorecard para criar sinergias corporativas. Rio de Janeiro: Elsevier, 
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2006. 

PORTER, Michael. Estratégia Competitiva: técnicas para análise de 

indústrias e da concorrência. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. 

COMPONENTE CURRICULAR: Prática de Pesquisa e Extensão 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 1 

 Desenvolver habilidades na pesquisa e extensão aplicada à 
realidade local e à iniciação científica. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

Escopo geral do método de projetos, aspectos específicos do processo de 

elaboração de projetos, dimensões da elaboração de projetos, 

estruturação e implementação de projetos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LUCK, H. Metodologia de projetos: Uma ferramenta de planejamento e 

gestão, ed Vozes. Petrópolis, RJ. 2009. 

 

 

 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Elaboração de TCC 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 1 

 Construir trabalho de conclusão de curso. 

 Propondo novos métodos de ensino e aprendizagem 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

Conceituação - Funções e objetivos da metodologia científica. Estrutura e 

redação de trabalhos científicos. Pesquisa bibliográfica. Método científico. 

Aplicabilidade da Metodologia da pesquisa à Administração. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, A.J. Projetos de Pesquisa: Propostas Metodológicas. Ed Vozes. 

RJ. 2000. 
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COMPONENTE CURRICULAR: Desenvolvimento Sustentável em Projetos. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 1 

 Conhecer as principais Políticas para o Desenvolvimento 
Sustentável nos setores econômicos. (PNAE, PAA, entre outras). 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

Políticas para o Desenvolvimento Sustentável nos setores 

econômicos.(PNAE, PAA, entre outras). 
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Considerações Finais: 

 
Diante da estruturação e proposta do curso Fic em Educação 

Empreendedora e Inovação nas Escolas espera-se que alternativas 

criativas e mais sustentáveis sejam aprimoradas no constante debate, 

entre os docentes participantes do curso. O objetivo desse curso é 

encontrar possibilidades de tornar o ensino e a aprendizagem mais 

prazeroso e mais eficiente ao ser aplicável no mercado de trabalho. Para 

isso, o debate se inicia através da busca de perguntas com esse curso. 

No entanto, esse debate não cessa, muitas indagações, angústias e ideias 

inovadoras surgirão, através da interação de diversos olhares dos 

docentes que terão a oportunidade de em encontros como esse, socializar 

boas práticas de ensino e de aprendizagem, com a finalidade da melhoria 

do ensino no estado do Maranhão. Com isso, espera-se o constante 

aprimoramento pela qualidade do ensino, através da socialização das 

boas práticas existentes no ensino e aprendizagem. 
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